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Politie: neem 
liever geen 
sleutelkluisje
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Ondanks bewustwordingscampagnes neemt
het aantal inbraken via zogenaamde 
sleutelkastjes niet af in Limburg. De politie 
waarschuwt opnieuw. MeanderGroep in 
Parkstad en Westelijke Mijnstreek heeft met 
de saltosloten een veiligere oplossing 
bedacht, maar dat vergde wel een flinke 
investering van de zorginstelling: er is 
jaarlijks een miljoen euro mee gemoeid.

DOOR ANNELIES HENDRIKX

H et is de kat op het
spek binden. Sleutel-
kastjes van inferieu-
re kwaliteit, die vaak

naast de voordeur hangen en er 
mensen met kwade bedoelingen 
ongewild op attent maken dat
daar een kwetsbaar en hulp-
behoevend persoon woont. 
Hans van den Heuvel heeft er
buikpijn van. De portefeuille-
houder ‘high impact crimes’ van 
de politie Limburg – tevens sec-
torhoofd Zuid-West-Limburg - 
wijst op de enorme impact van 
dergelijke inbraken op de vaak
oudere slachtoffers: „Bij nabe-
zoeken van de politie, maanden
na de gebeurtenis, zijn mensen 
nog steeds van slag, zo blijkt. Het
zijn meestal alleenstaande oude-
ren, die voelen zich niet meer vei-
lig in hun eigen huis. Vaak zijn ze
getraumatiseerd: er heeft toch 
een inbreker naast je bed ge-
staan. Soms raken ze zelfs ge-
wond. Dat hakt erin, ook bij poli-
tiemensen, juist omdát het hier 
gaat om mensen in een kwetsba-
re positie. Daarom hebben deze 
inbraken bij ons topprioriteit.”

Het hoogste
Gemiddeld twee keer per weekGemiddeld twee keer per week
wordt er in deze provincie inge-
broken via sleutelkastjes. Vorige
week was het weer twee keer 
raak, in Swalmen. Het aantal is
met een redelijk stabiele 120 per
jaar verreweg het hoogste van 
het hele land: in Brabant bijvoor-

beeld zijn er dat dertig. Van den 
Heuvel: „De internationale ligging 
kan een verklarende factor in zijn.” 
Hotspots qua aantal inbraken zijn 
het zuidelijke deel van Midden-Lim-
burg en de Westelijke Mijnstreek. 
In Venlo-Blerick is het aantal sub-
stantieel afgenomen. Dit kan Van 
den Heuvel niet verklaren.

AfhankelijkAfhankelijk
Ondanks alle inspanningen van on-
der meer zorginstanties, gemeen-
ten en politie in Limburg om men-
sen bewust te maken van de risico’s
neemt het aantal woninginbraken
via kluisjes niet af. Mensen die 
thuiszorg nodig hebben en slecht
ter been zijn, zijn vaak afhankelijk 
van dergelijke kluisjes: zorg-
medewerkers moeten immers wel 
binnen kunnen komen. Hoeveel
sleutelkluisjes Limburg telt, is niet 
bekend. 
De politiechef hamert erop dat veel

sleutelkastjes van inferieure kwa-
liteit zijn. „Vaak schaffen particu-
lieren ze ook zelf aan. Sommige
zijn heel gemakkelijk te kraken. 
We willen ook mantelzorgers
daar graag op wijzen.” Als er al
een kastje moet worden aange-
schaft, kies dan voor een SKG-ge-
certificeerd (Stichting Kwaliteit
Gevelbouw) exemplaar, adviseert
Van den Heuvel. „We hopen dat
hulpbehoevenden en hun mantel-
zorgers daar wat beter op gaan 
letten.” De aangiftebereidheid 
zou overigens wat de politie be-
treft ook wat groter mogen. „En 
we hopen dat mensen pogingen
tot inbraak ook melden.” 

Emotionele lading
Zelf zou Van den Heuvel nooitZelf zou Van den Heuvel nooit
kiezen voor een kluisje. „Mijn
schoonmoeder van 88 woont al-
leen en heeft zelf geen zorg nodig,
maar heeft wel hulpbehoevende 
buren. Daar is onlangs ook in-
gebroken. Er is van alles mee-
genomen, waaronder sieraden
met een emotionele lading. Dat
doet wat met mensen, hoor. Ik zeg:
weg met die kastjes. Bij mijn
schoonmoeder in de straat hou-
den buren elkaar in de gaten, daar
is sprake van een goed nabuur-
schap. Zo kan het ook, he. En an-
ders zouden we zelf als kinderen
iets regelen, een soort corvee gaan
draaien. Alles om te voorkomen 
dat we afhankelijk worden van 
zo’n kastje.”
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Bij nabezoeken 
van de politie, 
maanden na de 
gebeurtenis, zijn 
mensen nog 
steeds van slag. 

Hans van den Heuvel, 
portefeuillehouder ‘high 
impact crimes’

Boven: een veilig saltoslot, daaron-
der: een kwetsbaar sleutelkluisje.   
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